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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

  



Α΄ φάση Πριν την ανάγνωση 
Όροι και ορισμοί – η ιστορικότητα των ηλικιών και των κοινωνικών ρόλων. 

Θυμόμαστε από το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής: κοινωνική θέση, 

κοινωνικός ρόλος, στερεότυπα, προκαταλήψεις. 

Καθορισμός υποθεμάτων 

Πηγές: Περιοδικό ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ τεύχος 21 Νοέμβριος 1986 αφιέρωμα στη θέση της 

γυναίκας http://www.archaiologia.gr 

Κείμενα από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο 

 

Β΄ φάση Ανάγνωση 
 Ορίζονται τα υποθέματα κάθε ομάδας 

1η ομάδα: Γυναίκες βασανισμένες από τη ζωή 

2η ομάδα:  Πατριαρχική οικογένεια 

3η ομάδα : Προίκα 

4η ομάδα: Μητρική αγάπη 

5η ομάδα: Η δύναμη του έρωτα 

 

Θα διδαχθούν συστηματικά τα παρακάτω κείμενα: 

 Του νεκρού αδελφού 

 Φόνισσα 

 Η τιμή και το χρήμα 

 Κοντά σου 

 Εγκώμιο 

Ωστόσο θα γίνεται παράλληλη αναφορά και σε άλλα κείμενα της ίδιας θεματικής 

από τα σχολικά ανθολόγια. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα ανατίθενται εργασίες μικρής έκτασης με 

βάση τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα 

από την ομάδα στην οποία έχουν ενταχθεί. 

 

Γ΄ φάση Μετά την ανάγνωση  
 Οι μαθητές ομαδικά, με βάση όσα έμαθαν στις δύο προηγούμενες φάσεις, 

παρουσιάζουν μια συνθετική εργασία. Για την παρουσίαση της εργασίας θα 

δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο παρουσίασης. Δίνονται και επιπλέον 

προτάσεις για χρήση στη συνθετική εργασία: 

 

 

 

 

 

 

http://www.archaiologia.gr/


1η ομάδα Γυναίκες βασανισμένες από τη ζωή Παπαδιαμάντης, Φόνισσα 

 

Α. Ποια στοιχεία προκύπτουν μέσα από το μυθιστόρημα για τη θέση της 

γυναίκας στην κοινωνία του Παπαδιαμάντη; Τεκμηριώστε τις θέσεις σας 

αναφερόμενοι σε συγκεκριμένα χωρία. Πότε οι γυναίκες ζούσαν καλύτερα, τότε ή 

σήμερα; 

Β. Να ζωγραφίσετε έναν πίνακα σχετικό με το θέμα ή να βρείτε πίνακες ζωγραφικής 

που περιγράφουν τη γυναικεία κακοποίηση και να τους σχολιάσετε. 

 

Ακούμε: 

Χαΐνηδες, Συνταγές Μαγειρικής  

Κραουνάκης – Νικολακοπούλου – Πρωτοψάλτη, Σίδερο με ατμό 

 

2η ομάδα Πατριαρχική οικογένεια Του νεκρού αδελφού 

 

Ποιες είναι οι λαϊκές αντιλήψεις που εκφράζονται στο τραγούδι για τις υποχρεώσεις 

των ανδρών – αδελφών απέναντι στη γυναίκα-αδελφή τους και στη γενικότερη 

λειτουργία της οικογένειας; Να συγκρίνετε τις αντιλήψεις αυτές με τις σύγχρονες 

αντιλήψεις που επικρατούν στη δική σας οικογένεια και κοινωνία. Ποιοι  

παράγοντες συνέβαλαν στην αλλαγή αυτών των αντιλήψεων; 

  

Βλέπουμε: 

Τόνια Μαρκετάκη, Η τιμή της αγάπης (1984) 

 

3η   ομάδα Η προίκα Κ. Θεοτόκης, Η τιμή και το χρήμα 

 

Ο θεσμός της προίκας, ενώ ενίσχυε τη θέση της γυναίκας στην έγγαμη ζωή της, 

συγχρόνως τη μετέβαλλε σε αντικείμενο αγοραπωλησίας. Θεωρείτε πως έχουν 

εξαλειφθεί πλήρως οι αντιλήψεις και οι πρακτικές που συνδέονται με το θεσμό της 

προίκας; 

  

Διαβάζουμε  

http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=3&mid=1096&mnu=1&id=22819 

http://www.vasilika-lesvos.gr/pdf/proikes.pdf  

Βλέπουμε: 

Video από το youtube: «Η φόνευση των γυναικών λόγω μη ικανοποιητικής 

προίκας». 

Ακούμε: 

Μανόλης Χιώτης: «500 λίρες προίκα». 

Κ. Παπαϊωάννου: «Πάλι μου κάνουν προξενιά». 

  

http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=3&mid=1096&mnu=1&id=22819
http://www.vasilika-lesvos.gr/pdf/proikes.pdf


4η ομάδα Η μητρική αγάπη Β. Θεοδώρου, Εγκώμιο 

Να διαβάσετε τα εξής αποσπάσματα:  

Κ. Ταχτσής, «Τα ρέστα» (Κ.Ν.Λ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ, σ. 293) 

 

Π. Μπάκ, «Η μάνα» (Κ.Ν.Λ. Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, σ. 42) 

 

Ζ. Σαρή, «Νινέτ» (Κ.Ν.Λ. Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, σ. 45) 

 

Στα κείμενα αυτά κάνουν την εμφάνισή τους δυο τύποι μάνας - γυναίκας: η μάνα – 

γυναίκα που θυσιάζει τη ζωή της για την οικογένειά της και η αυταρχική/ σκληρή 

μάνα – γυναίκα. Να σκιαγραφήσετε τους δυο αυτούς τύπους με λόγια ή με 

χρώματα και να παρουσιάσετε την ιδανική μορφή μητέρας – γυναίκας κατά τις 

δικές σας επιθυμίες. Η παρουσίαση θα μπορούσε να έχει τη μορφή ημερολογίου.  

 

Ακούμε: 

Φωτιάδης-Ρώμας-Γλυκερία: «Σε μια σχεδία» 

Β. Παπακωνσταντίνου – Ο. Ιωάννου: «Μαμά» 

 

5 η ομάδα Η δύναμη του έρωτα Μαρία Πολυδούρη, Κοντά σου 

 

Ν α  α ν α ζ η τ ή σ ε τ ε  δ έ κ α  π ο ι ή μ α τ α  μ ε  θ έ μ α  τ ο ν  έ ρ ω τ α  κ α ι  ν α  τ α  

παρουσιάσετε στην τάξη, εστιάζοντας στον τρόπο έκφρασης του συναισθήματος 

αυτού στα συγκεκριμένα ποιήματα. (Μπορείτε να επιλέξετε από τα ποιήματα της 

Σαπφούς, του Ελύτη, του Σεφέρη, Λαμαρτίν, Μπωντλαίρ, Ελυάρ που περιέχονται σε 

σχολικά εγχειρίδια ή ποιητικές ανθολογίες). Καλό είναι να βρείτε και ποιήματα που 

έχουν μελοποιηθεί και να φτιάξετε ένα μουσικό αρχείο με αυτά. 

 

Διαβάζουμε: 

Μαρία Πολυδούρη, Μόνο γιατί μ’ αγάπησες (Κ.Ν.Λ. Γ’ Γυμνασίου) 

Επιλογή κειμένων από την  Ανθολογία της Ερωτικής Ποίησης, εκδ. Καστανιώτη 

Ακούμε: 

Το μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελύτη 

http://www.youtube.com/watch?v=riyngEuq2FU 

Βλέπουμε: 

Φ. Τζεφιρέλι, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» (1968) ή ακούστε και τη μουσική από την 

ταινία του Nίνο Ρότα. 

 

Σημείωση: Οι επιπλέον προτάσεις είναι καθαρά ενδεικτικές. Μπορείτε να 

εντοπίσετε άλλες εναλλακτικές ή και να τις αγνοήσετε.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=riyngEuq2FU


Προαιρετικά θα μπορούσατε να διαβάσετε ολόκληρα ή 

αποσπάσματα από τα εξής λογοτεχνικά έργα και να τα 

παρουσιάσετε στην τάξη. Η εργασία αυτή θα βαρύνει θετικά 

στην τελική αξιολόγηση. 

 Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Ερμής  

 Ρέα Γαλανάκη, Ελένη ή ο κανένας, Καστανιώτης 

 ΄Ερμαν Εσσε, Ντέμιαν, Καστανιώτης 

 Jerome Salinger, Ο φύλακας στη σίκαλη, 

Επίκουρος 

 Μέλβιν Μπέρτζες, Μπίλλυ Ελιοτ, Πατάκης 

 Αμάντα Μιχαλοπούλου, Γιατί σκότωσα την 

καλύτερή μου φίλη, Καστανιώτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


